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Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να αναδείξει την καθοριστική συμβολή των 
εμπειρικών  μεθόδων  στη  γλωσσική  θεωρία,  όσον  αφορά  –τουλάχιστον-  τον 
προσδιορισμό της γλωσσικής μονάδας.  Εστιάζοντας την προσοχή μας στη μελέτη 
του κλιτικού τόνου, όπως αυτός πραγματώνεται  σε δομές ‘όνομα + κτητικό’ στην 
ΚΝΕ και στην Πατρινή διάλεκτο, θα δείξουμε ότι οι  εμπειρικές μέθοδοι όχι μόνο 
είναι  αναγκαίες  για  την  ακριβή περιγραφή των  ακουστικών χαρακτηριστικών που 
χαρακτηρίζουν την προσωδιακή μονάδα προς μελέτη, αλλά ταυτόχρονα παρέχουν και 
τις κατάλληλες πληροφορίες για να γίνει κατανοητή και ερμηνεύσιμη η εμφάνιση των 
«ελεύθερων» ποικιλιών της γλωσσικής μονάδας, τις οποίες οι φωνολογικές θεωρίες 
αναγνώριζαν αλλά δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν.

Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση θα παρουσιάσει την φωνητική, φωνολογική 
και κοινωνιογλωσσική ανάλυση του κλιτικού τόνου, όπως αυτός πραγματώνεται σε 
δομές   ‘όνομα + κτητικό’ στην Πατρινή διάλεκτο,  όταν το  όνομα τονίζεται  στην 
προπαραλήγουσα.   Μολονότι  στην  ΚΝΕ,  το  τονικό  μοτίβο  που  δημιουργείται 
εμφανίζει δύο τόνους, τον λεξικό και τον κλιτικό (όπως φαίνεται στο παράδειγμα:  [o
ˌksaδelˈfozmu]), στην πατρινή διάλεκτο, η δομή ‘όνομα + κτητικό’ φέρει μόνο έναν 
τόνο, τον κλιτικό: [oksaδelˈfozmu].

Στο  πρώτο  μέρος  της  ανακοίνωσης  θα  παρουσιάσουμε  την  ακουστική 
ανάλυση (αντίστοιχη της  Arvaniti 1991, 2000) εκείνων των προσωδιακών στοιχείων 
που είναι υπεύθυνα για την ξεκάθαρη διαφοροποίηση των δύο τονικών μοτίβων (δηλ. 
της διάρκειας και της έντασης των τονισμένων και άτονων φωνηέντων), καθώς και 
τις  στατιστικές αναλύσεις  που επιβεβαιώνουν τις  διαφορές  των δύο προσωδιακών 
μοτίβων, δηλ. της ΚΝΕ και της Πατρινής διαλέκτου. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε 
τις  θεωρητικές  επιπτώσεις  του  κλιτικού  τόνου  στο  προσωδιακό  σύστημα  της 
Ελληνικής  γλώσσας  (βλ. Nespor &  Vogel 1986,  Botinis 1989,  1998,  Revithiadou 
1999, 2002, 2008, Kabak & Revithiadou 2009a, 2009b), και τη φωνολογική εξήγηση 
–στο πλαίσιο της Θεωρίας του Βελτίστου- για την εμφάνιση των δύο διαφορετικών 
προσωδιακών  μοτίβων,  στην  ΚΝΕ  και  στη  διάλεκτο  της  Πάτρας.  Τέλος,  θα 
παρουσιάσουμε την κοινωνιογλωσσική ανάλυση της  ποικιλίας του κλιτικού τόνου 
στην Πατρινή διάλεκτο,  η οποία βρίσκεται  σε διαδικασία αλλαγής.   Τα δεδομένα 
δείχνουν ότι η συγκεκριμένη αλλαγή προκλήθηκε από τους άντρες πριν από 50 με 60 
χρόνια.   Στις  μέρες  μας,  η  νεότερη  γενιά  παρουσιάζει  δύο  διακριτά  μοτίβα 
συμπεριφοράς.  Οι νέοι άντρες προτιμούν το τονικό μοτίβο της ΚΝΕ, ενώ οι νεαρές 
πατρινές το τοπικό τονικό μοτίβο. Για να μπορέσουμε να παράσχουμε μία εξήγηση 
αυτής  της  συμπεριφοράς,  θα  αναφερθούμε  στις  συνθήκες  επαφής  διαλέκτων  που 
χαρακτηρίζουν  την  πόλη  της  Πάτρας  τα  τελευταία  90  χρόνια  (βλ.  Papazachariou 
2006)
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